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Nasza działalność koncentruje się w obrębie szeroko rozumianego 

. Mamy bogate doświadczenie w zakresie konsul�ngu inżynierskiego
geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii ochrony środowiska oraz . 

Nie boimy się nowych wyzwań i choć Nasze rozwiązania bywają czasem 
nietuzinkowe, to zawsze skuteczne. Dbamy o to, by Nasi klienci od 

początku byli świadomi każdego etapu procesu inwestycyjnego, zarówno 
jeśli chodzi o aspekty prawne jak i technologiczne, co sprawia, 

że działamy w atmosferze wzajemnego zrozumienia i otwartych reguł. 
Krótka historia firmy i jednocześnie bogate por�olio świadczą 

o dynamicznym i merytorycznie przygotowanym zespole, 
który nie boi się nowych wyzwań, jednocześnie dbając 

przy tym o jakość świadczonych usług. Młody, ambitny i 
pełen energii zespół jest wspierany przez doświadczonego 

 
 Wszystkie tworzone przez Nas dokumentacje i opinie 
potwierdzone są podpisem  geologa z uprawnieniami

kategorii V oraz VII. 
 

właściciela firmy - Mariusza Wnuka.

Zapraszamy do zapoznania się 
z Naszą ofertą.
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mariusz.wnuk@aquasoil.pl 

+48 606 127 425
Kraków, ul. Wodna 6, bud. Behamot



AQUA SOIL 
BADANIA 

GEOLOGICZNO 
INŻYNIERSKIE I 

GEOTECHNICZNE

OBSŁUGA
GEOLOGICZNA

I 
GEOTECHNICZNA

BUDÓW

Nadzór nad pracami wiertniczymi, 
odbiór podłoża gruntowego,

ocenę stanu gruntów, 
doradztwo w zakresie posadowienia dróg, budynków 

oraz obiektów inżynierskich. 
 

Wykonywanie wierceń: rdzeniowanych, sznekowych,
sondą rdzeniową RKS oraz nadzór geologiczny nad nimi.

Wykonanie sondowań: CPT/CPTU, DPL/DPM/DPH.

Opracowanie: dokumentacji geologiczno-inżynierskich,
dokumentacji hydrogeologicznych,  

dokumentacji badań podłoża gruntowego, 
opinii geotechnicznych, 

operatów wodnoprawnych.

MONITORING
WÓD 

PODZIEMNYCH

Opracowywanie programów monitoringu wód podziemnych.

 
Monitoring ilościowy - pomiary zwierciadła wód podziemnych.

Monitoring jakościowy - analiza laboratoryjna.

Pobór wód podziemnych.

MONITORING
GEOTECHNICZNY

Projektowanie, wykonywanie oraz obsługa ujęć wód podziemnych.

Nadzór geologiczny inwestycji w ramach biura inżyniera kontraktu.

Uzyskiwanie koncesji na wydobycie kruszywa.

Sporządzanie dokumentacji odbioru odpadów,
opinii ekologicznych,

recycling odpadów mineralnych. 

Kompleksowa obsługa ZKP w kopalni kruszywa 
i wytwórniach mas bitumucznych.
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AQUA SOIL 
NASZE NAJWIĘKSZE REALIZACJE

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków-Rabka Zdrój na odcinku
Skomielna Biała - Chabówki

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków-Rabka Zdrój na odcinku
Naprawa - Skomielna Biała

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków-Rabka Zdrój 
na odcinku Lubień - Naprawa

Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko Biała- Zwardoń, 
odcinek Przybędza - Milówka (obejście Węgierkiej Góki)  

Budowa drogi S52
 odc. Północna Obwodnica Krakowa
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AQUA SOIL 
NASZE INNE CIEKAWE REALIZACJE
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Dokumentacja hydrogeologiczna sporządzona w celu określenia warunków 
hydrogeologicznych w związku z realizacją inwestycji 

pn.: „Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy 
(węzeł „Bronowice” na obwodnicy Puław)” wraz z Projektem robót geologicznych

Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej dla potrzeb określenia warunków 
hydrogeologicznych dla inwestycji: "Zaprojektowanie i budowa drogi krajowej nr 47 
Rabka Zdrój - Zakopane, na odcinku Rdzawka - Nowy Targ, od km 5+064.20 do km 

ok. 21+200, długości ok. 16.13 km" wraz z Projektem robót geologicznych

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wody z utworów 
trzeciorzędowych z otworów S-1 i S-1A dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Skawa

 wraz z Projektem robót geologicznych

Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku 
z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać 

na wody podziemne w tym powodować ich zanieczyszczenia, dla budowy estakady 
oraz węzła Mistrzejowice w ciągu drogi ekspresowej S-7 w km 653+500 – 655+300

 wraz z Projektem robót geologicznych

 Dokumentacja geologiczno-inżynierska sporządzona dla określenia warunków 
geologiczno-inżynierskich w ramach zadania pn. Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska 

wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej 
nr 2074K Żegocina-Kamionna w miejscowości Bełdno w km 3+045-3+191 

wraz z Projektem robót geologicznych

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej 
z utworów kredy na dz. 396 w miejsc. Leksandrowa, gm. Nowy Wiśnicz dla zasilenia 

wodociągu lokalnego wraz z Projektem robót geologicznych

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budowy estakady oraz węzła Mistrzejowice 
w ciągu drogi ekspresowej S-7 w km 653+500 - 655+300 w ramach zadania inwestycyjnego

 przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej na odcinku Moczydło 
(granica z woj. świętokrzyskim) - Szczepanowice - Widoma - Zastów - Kraków 

(do węzła "Igołomska"). Odcinek III: węzeł "Widoma" (bez węzła) - Kraków 
(z włączeniem do węzła "Igołomska) - długości ok. 18,3 km", w miejscowość Kraków 

wraz z Projektem robót geologicznych

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla zabezpieczenia osuwiska w miejsc. 
Lubień na dz. nr 10501, 2925/58, 2930/89 - obręb ewidencyjny Lubień 

wraz z Projektem robót geologicznych.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki 
geologiczno-inżynierskie w rejonie obszaru objętego ruchami 

masowymi (km.642+500 do 642+620), miejsc. Wola Więcławska 
wraz z Projektem robót geologicznych
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